
 

 

Philips
Tilslutningsstik

til Apple-produkter

SCE1002
Tilslutningsstik til 

brug med iPod
Med dette tilslutningsstik kan du slutte dine Philips universelle USB-opladere, bilopladere og 
genopladelige strømforsyninger til iPod ved hjælp af et 30-bens stik. Tilslutningsstikket virker som 
en opkonverter, så det er sikkert at oprette forbindelse ved hjælp af dit nuværende iPod-kabel.

Nem tilslutning
• Tilslutningsstik til plug & charge



 Tilslutningsstik til plug & charge
Brug dette tilslutningsstik til at oplade din enhed med 
Philips USB-opladere inklusive Power4Life 
bilopladere, almindelige opladere til stikkontakter og 
genopladelige strømforsyninger. Super som praktisk 
ekstra stik eller reservestik.
SCE1002/00

Vigtigste nyheder

* Der følger ikke iPod-kabler med dette produkt
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Tilslutningsmuligheder
• Kompatibel med:: Apple iPods
• Fungerer med:: Philips SCM4380, SCM4480, 

SCM7880, SCE4420, SCE4430, SCE7640

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 1,6 x 4,8 x 1 cm
• Vægt: 0,00882 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 10 x 11 x 0,5 cm
• Nettovægt: 0,01 kg
• Bruttovægt: 0,02 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 46555 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• GTIN: 1 87 12581 46555 8
• Ydre indpakning (L x B x H): 32,5 x 26,5 x 14,5 cm
• Nettovægt: 0,5 kg
• Bruttovægt: 1 kg
• Taravægt: 0,5 kg
• Antal forbrugeremballager: 50

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod 1G, iPod 5. generation, 

iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. generation, 
iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, 
iPod nano 4. generation, iPod shuffle, iPod touch, 
iPod touch 2. generation, iPod med farvedisplay
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